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Organisatie 

Brabers adviseert en behartigt de belangen van ondernemingen en sectororganisaties die actief zijn in 
gereguleerde markten, zoals gezondheidszorg, agrofood, chemie en energie. De onderwerpen zijn 
maatschappelijk relevant en zijn onderhevig aan specifieke wet- en regelgeving of zelfregulering. 
Dankzij juridische expertise en goede relaties binnen politiek, overheid- en bedrijfsleven kan Brabers 
bijdragen aan duurzame oplossingen voor de sector en samenleving. Ons kantoor met 44 
medewerkers geeft sinds 1960 hoogwaardig juridisch en strategisch advies. Daarnaast bieden wij aan 
sectororganisaties professioneel project- en verenigingsmanagement en inhoudelijke expertise. 
Verder verzorgen wij de communicatie en kennisdeling van sectororganisaties.  
 
Functie  

Association manager binnen Brabers 

Als association manager ben je binnen Brabers samen met de eindverantwoordelijke partner het 
gezicht van een of meer sectororganisaties. Je zorgt voor het goed functioneren van de  
vereniging(en) en projecten die je onder je hoede hebt.  Dit omvat mede het bepalen van visie en 
strategie, het vertalen van de strategie naar beleid, het bewaken van de representativiteit van de 
sectororganisatie door uitbreiden van het ledenbestand, het taakgericht werken met een begroting en 
het aansturen van collega’s.  Je onderhoudt veel en veelzijdige contacten met aangesloten bedrijven, 
overheden (beleid en toezicht), politiek en andere stakeholders. 
  
Naast je werkzaamheden voor “jouw” sectororganisaties werk je ook nauw samen met Brabers-
collega’s voor andere cliënten. Zo zie je welke marktontwikkelingen en beleidsmatige trends er spelen 
in aanpalende sectoren en krijg je de kans om je horizon te verbreden. Dankzij de dynamiek tussen 
collega’s ontstaan creatieve oplossingen en is het mogelijk om synergiën te behalen tussen 
verschillende werkvelden. Deze samenwerking voor verschillende cliënten in verschillende sectoren 
zorgt voor een veelzijdige rol waarbij je continu werkt aan nieuwe uitdagingen.  
 
De vrijkomende functie 

Op korte termijn komt een functie vrij waarbij je als association manager primair verantwoordelijk zult 
zijn voor het VHCP. Het VHCP is een branchevereniging die de schakels in de Nederlandse 
chemieketen vertegenwoordigt, zoals distributeurs, handelaren, logistiek dienstverleners, 
producenten, verpakkingenleveranciers en opslagbedrijven. De chemiedistributiesector is onmisbaar 
voor de Nederlandse en Europese industrie door chemische stoffen te leveren die worden gebruikt 
voor de productie van cosmetica, verf, kunststoffen, persoonlijke hygiëne, waterzuivering, voedsel en 
geneesmiddelen. Samen zijn de VHCP-leden goed voor een jaarlijkse omzet van € 2 miljard. Deze 
bedrijven werken hard om veilig en verantwoord met chemische stoffen om te gaan. Zij werken samen 
met hun leveranciers en afnemers om de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te verbeteren.  
Je bent betrokken bij de actualiteit en bevindt je in het politieke hart van Nederland. Dit vraagt om oog 
voor de maatschappelijke en politieke context waarin je opereert.  Je werkt aan de totstandkoming van 
beleid en draagt daarbij overtuigend uit hoe de sector bijdraagt aan de maatschappij. Belangrijk 
onderdeel is het onderhouden van contacten met beleidsmakers op de ministeries van I&W en EZK 
en de inspecteurs van I-SZW, ILT, NVWA en de omgevingsdiensten.  Daarnaast spreek je met politici 
in de Tweede Kamer. Waar nodig weet je de weg naar de pers te vinden. Zo draag je eraan bij dat de 
wet- en regelgeving effectief is en niet onnodig ondernemingen hindert in hun bedrijfsvoering. Het 
VHCP speelt een actieve rol binnen Veiligheid Voorop en werkt nauw samen met o.a. VNO-NCW, 
VNCI en VNPI. Op internationaal gebied zijn er samenwerkingen met de Fecc (Europa) en ICTA 
(wereldwijd).  
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Samen met de leden werk je aan veilige opslag en transport (PGS15, Brzo, ADR) en implementatie 
van stoffenregelgeving (Reach, CLP, precursoren). In de technische commissies van het VHCP duid 
je de ontwikkelingen en coördineer je de projecten die worden ondernomen, zoals het ontwikkelen van 
een RI&E of een goede praktijk. Ook geef en organiseer je workshops en netwerkbijeenkomsten.  
 
Waar zijn we naar op zoek  

De persoon die we zoeken: 

− heeft HBO/WO diploma in een relevant veld (zoals chemie, logistiek, rechtsgeleerdheid) 

− heeft minimaal 4 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld bij een chemiedistributeur, 

belangenorganisatie in de chemieketen of relevante beleidsmaker 

− heeft ervaring met stakeholdermanagement  

− heeft kennis van relevant beleid op het gebied van duurzaamheid in brede zin van het woord 

− weet op een assertieve manier om te gaan met lastige en gevoelige vraagstukken  

− is proactief, nieuwsgierig, constructief, positief en klantgericht 

− is een verbinder, kan samenwerkingen aangaan en weet een netwerk op te bouwen 

− kan collega’s en leden stimuleren  

− vindt het belangrijk om een verschil te maken in de wereld  

− ziet kansen en weet daarop actie te ondernemen 

 
Wat bieden we aan 

Binnen Brabers ligt de lat hoog. Het is een uitdagende, ambitieuze omgeving die kans biedt om veel te 
leren en in verschillende sectoren actief te zijn. Tegelijkertijd biedt Brabers een familiaire setting met 
korte lijnen en samenwerking in kleine teams. Het werk biedt veel vrijheid om eigen agenda in te delen 
en zelf invulling te geven aan de rol.  
 
Wij bieden: 

− Een contract voor 37,5 uur per week, in eerste instantie voor twee jaar en daarna voor 

onbepaalde tijd 

− Een bruto salaris tussen de € 3.300 en € 5.000 per maand afhankelijk van ervaring 

− Een leaseauto of mobiliteitsbudget 

− Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een 13e maand en pensioenvoorziening 

− Professionele ondersteuning in werkzaamheden door secretaresses, boekhouding en IT  

− Een prachtige werkplek in een historische Haagse villa en de mogelijkheid om (deels) vanuit 

huis te werken, inclusief telefoon en laptop 

 
Interesse?  

Ben jij de persoon die we zoeken? Ben jij klaar om bij Brabers te komen werken? Stuur  je sollicitatie 
uiterlijk 1 maart naar solliciteren@brabers.nl Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen 
met Willem van Lanschot via lanschot@brabers.nl of 070 7503100. 


